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EU 
TEXTIL/RUHÁZATI 

IPARA

1 600 ezer 
munkavállaló
180 000 cég

170 milliárd euró 
árbevétel

EU BŐR/CIPŐIPARA

315 ezer munkavállaló
21 800 cég

35 milliárd euró 
árbevétel

MAGYARORSZÁG 
TEXTIL/RUHÁZATI 

IPARA

33 ezer munkavállaló
6 300 cég 

220 milliárd Ft 
árbevétel

MAGYARORSZÁG  
BŐR/CIPŐIPARA

12 ezer munkavállaló
100 cég

60 milliárd Ft árbevétel

Az ágazat a számok tükrében
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A ruhafelhasználás alakulása
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Ez a jövő? 

http://www.fabricanltd.comSpray-on-clothing: Fabrican
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Okos ruházat

Tudás-intenzív iparág
Innovatív termékek, technológiák 

Okos cipő
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Digitalizció, robotok, 3D-s gyártás/nyomtatás, virtuális prototípusgyártás, 
lézer, plazma, nano, új vegyszerek stb. 

3D kötőgép (Ministry of Supply’s ‘3D 
Print-Knit’ )

ADIDAS speedfactory
http://bgr.com/2017/10/05/adidas-
speedfactory-shoes-made-by-robots/

Digitális textil nyomás

Lézerkoptatás
http://rebrn.com/re/laser-fading-denim-jeans-3257488/

Orvosi eszközöket (pl. hasfali hálót)

gyártó lánchurkológép

Plazma kikészítőgépsor

Technológiai innovációk
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Fenntartható fejlődést biztosító technológiák 

HímzőautomataElektronikus 
szabásmintatervezés

Automata terítékvágó
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TUDÁS-INTENZÍV IPARÁG – HAZAI INNOVÁCIÓK

Kárpáti Judit /MOME 
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MAGYAR KÖNNYŰIPARI SZÖVETSÉG

CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE

• non-profit autonóm munkáltatói szakmai érdekképviselet,

• összefogja a textil-, ruha-, bőr-, szőrme-, cipőipari, valamint a kapcsolódó 
szolgáltatási szakmákban tevékenykedő vállalkozásokat, 

• alapítója a 2004-ben létrejött Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottságnak 
(KÁPB),

• részt vesz a hazai és az uniós szociális párbeszédben, 

• együttműködik számos hazai szervezettel, 

• a gazdaságdiplomácia eszközeként aktív nemzetközi tevékenységet folytat, 

• tagja az európai textil- és ruhaipar szövetségének (EURATEX), az európai 
bőripari (COTANCE) és az európai cipőipari szövetségnek (CEC) is,

• érdekvédelmi munkájában aktívan közreműködik pl. a bértárgyalásoknál, de a 
szakoktatás fejlesztésére irányuló munkában is, 

• pályázati tevékenységgel segíti a hazai vállalkozásokat, szakmai fórumokat 
szervez, továbbképzés, networking, üzleti kapcsolatok alakítása és utánpótlás 
biztosítása céljából, 

• kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerére alapozva együttműködési 
lehetőségeket kínál, információkat szolgáltat az ágazat gazdasági szereplőinek 
és oktatóbázisának, valamint az érdeklődő pályakezdőknek és fiatal 
szakembereknek. 
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2018. november 29-én megalakult Magyarországon a 

Körforgásos Gazdaság Platform

Közel 50 vállalat, intézmény és szervezet csatlakozott, 

köztük a Magyar Könnyűipari Szövetség is 

Körforgásos Gazdaság Platform
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Magyar Design és Divatügynökség
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INNOVATEXT 
TEXTILIPARI MŰSZAKI FEJLESZTŐ ÉS VIZSGÁLÓ INTÉZET

• textil és ruha alapanyag mechanikai és kémiai vizsgálata
• minőségellenőrzés
• OEKO-TEX® szabványok szerinti vizsgálat és tanúsítás
• egyéni védőeszközök EU-típusvizsgálata, tanúsítása, ellenőrzése
• mérnöki szolgáltatások, kutatás és fejlesztés
• speciális szakirányú továbbképzések

12
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Szolgáltatások

2019. március 31.

www.innovatext.hu NAH-1-1366/2016 nyilvántartási számú akkreditált Vizsgáló laboratórium
1523 számon bejelentett és kijelölt Tanúsító és Ellenőrző Szervezet



TMTE - 70 éve a textil és a ruházati szakma szolgálatában

I. Ruhaipari Szakkonferencia
2019. március 31.

Lurdy Ház - Budapest



Kik vagyunk

Textilipari Műszaki és Tudományos 

Egyesület (TMTE)

Non-profit, közhasznú szervezet

A textil-, textilruházati-, és textiltisztító 
ágazatok

szakmai szervezete, tudásközpontja



Küldetésünk

A textil-és textilruházati iparban,
a textiltisztításban és a kapcsolódó

szakterületeken 

• a szakmai kultúra fejlesztése, megóvása,

hagyományainak őrzése, 

• fórum biztosítása a szakemberek számára 
a tudásmegőrzés, a tudásfejlesztés és az

információk cseréjének érdekében



Mérföldkövek

1948. Alapítás éve (mint a MTESZ tagegyesülete)

1989. Jogi önállóság Nysz.01-02-0000392

1998. Közhasznú szervezetté nyilvánítás

2004. Felnőttképzési intézményi akkreditáció
megszerzése. FAT Tanúsítvány: AL-0700

2014. Felnőttképzési engedély megújítása a
2013. évi LXXVII. törvénynek megfelelően; 
Engedélyszám: E-000813/2014



Fő tevékenységek (1/1)

➢ nemzetközi és hazai konferenciák,

➢ üzemlátogatásokkal egybekötött, a
közvetlen szakmai tapasztalatcserét
elősegítő fórumok,

➢ üzletember találkozók,

➢ külföldi tanulmányutak,

➢ kiállítások és szakvásári látogatói
csoportok szervezése

Szakmai ismeretterjesztés 



Fő tevékenységek (1/2)

➢Könnyűipari Szakmai Fórum

2019. május 09.

➢Techtextil/Texprocess, Frankfurt vásárlátogatás

2019. május 14-17.

➢ITMA, Barcelona vásárlátogatás

2019. június 20-23.

➢3 napos, speciális "SZÍN"-tan workshop

2019. szeptember 25-27.

Aktuális rendezvények, programok



Fő tevékenységek (2/1)

➢ OKJ-s tanfolyamok,

➢ Szakmai továbbképzések, 

➢ Menedzser tréningek 

➢ Blended learning oktatások

Felnőttképzés 



Fő tevékenységek (2/2)

➢ E-000813/2014/A001 OKJ 3254202
Textiltisztító és textilszínező szakképzés

➢ E-000813/2014/D003 Hatékonyság növelő, 
rugalmas termékváltást elősegítő módszerek (40 
órás)

➢ E-000813/2014/D004 Hatékonyság növelő, 
rugalmas termékváltást elősegítő módszerek (60 
órás)

➢ E-000813/2014/D005 Munkavédelmi képviselők 
továbbképzése (8 órás)

➢ E-000813/2014/D002 Szalagvezetők tréningje 
(40 órás)

Felnőttképzési programok



Fő tevékenységek (2/2)

➢ Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező
tréning (60 óra)

➢ Minőségellenőrök képzése (75 óra)

➢ Textilipari ismeretek – Korszerű textilanyagok és
technológiák – blended learning képzés

➢ Fogyasztóvédelmi ismeretek – blended learning
képzés

➢ Egyéb szakmai képzések egyedi igényre
szabva

Egyéb tréningek, tanfolyamok



Fő tevékenységek (2/3)

➢ „Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning (60 
órás) 

2019. július – augusztus

➢ Távoktatói programok

• Textilipari ismeretek – Korszerű textilanyagok és
technológiák – blended learning képzés

• Fogyasztóvédelmi ismeretek – blended learning
képzés

Folyamatos jelentkezési lehetőség

➢ E-000813/2014/A001 OKJ 3254202
Textiltisztító és textilszínező szakképzés

Előzetes jelentkezés a 2019-2020-as képzésre

Várható kezdés: 2019. szeptember

Aktuális felnőttképzéseink



Fő tevékenységek (3)

➢ SET (2014-2016)

➢ TEXAPP (2016-2018)

Részvétel nemzetközi projektekben



Fő tevékenységek (4)

• Műszaki

• Jogi (reklamációk)

• Fogyasztóvédelmi 

• Szakmai konzultáció

Szakértői tanácsadás



Fő tevékenységek (5)
Szaklapok, szakmai kiadványok megjelentetése



Fő tevékenységek (6)

• Partnerközvetítés

• Szakértők közvetítése, 

• Adatbázis (szakmai cím- és
tevékenységjegyzék összeállítása, 

• Állásközvetítés 

• Stb.

Egyéb szolgáltatások



Fő tevékenységek (7)

• Európai Ruházati és Textil Szövetség
(EURATEX)

• Nemzetközi Kötő Szövetség (IFKT)

• Textilvegyészek és Koloristák Nemzetközi 
Szövetsége (IFATCC)

• Magyar Könnyűipari Szövetség (MKSZ)

• Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság
(KÁPB) 

• Felnőttképzők Szövetsége (FVSZ)

• Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)

• Mérnökök Nemzetközi Szervezete (FEANI)

Szakmai képviselet bel- és külföldön



Szakmai és média partnereink 
többek között



Tagjaink (1)

• magánszemélyek (szakemberek),

• tervezők,

• egyéni vállalkozók,

• mikrovállalkozások tulajdonosai

Egyéni tagok (500 fő)



Tagjaink (2)
Jogi tagok (80 cég) – többek között



Tagjaink (3)

EZ ITT AZ ÖN 
CÉGLOGÓJÁNAK 

A HELYE!!!!



VÁRJUK ÖNÖKET IS TAGJAINK
SORÁBA!



Köszönöm szíves figyelmüket!

Ecker Gabriella 

TMTE ügyvezető főtitkár

E-mail: ecker.gabriella@tmte.hu

Telefon: + 36 1 201 8782

Mobil: + 36 30 412 3556

1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7.

Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia

MKSZ elnök

E-mail: kokas@innovatext.hu

Mobil: + 36 30 3116384

Székhely:

1013 Budapest, Gyömrői út 86.

mailto:ecker.gabriella@tmte.hu

